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 لنكن أنصار اهلل
 

الم وأىلو، وباألخص على أىل الجهاد ال يختلف اثنان على أن الزمن الذي نعيشو ىو زمن التكالب والتآمر على اإلس
والدعوة واآلمرين بالمعروف والناىين عن المنكر، فكل السهام متوجهة لهم، وكل العيون تترقبهم وتحسب خطاىم 

 .وحركاتهم، بل تحسب كل كلمة يتلفظونها عبر التجسس على مكالماتهم واتصاالتهم
 

عطاء فرصة للمجاىدين لكي يكسبوا مواقع إنها ألن تراجعو يعني والحرب قائمة وقد فرضها العدو وال يمكنو التراجع ع
 .جديدة ويقتربوا أكثر من تحقيق النصر والتمكين

لذلك فإن العدو مصر على مواصلة ىذه الحرب وىو يصرح بذلك في كل محفل وآن، وىي حقيقة لن تتوقف رحاىا  
 .ث الصحيحة عن نبينا الكريم صلى اهلل عليو وسلمحتى تقوم الساعة ويقاتل المسلمون الدجال كما جاء في األحادي

إن أنصار المجاىدين يعتبرون طرفًا مهمًا وحساسًا في الحرب الدائرة، و ينطبق عليهم ما ينطبق على المجاىدين من 
ة ضرورة تحمل األلم كثمن لهذه النصرة، فهم يُعتبرون الصف الثاني في ىذه المعارك، وبهم يتمكن المجاىدون من مواصل

، فنصر اهلل يتحقق بأيدي المؤمنين، والمؤمنون -بعد اهلل تعالى  -الصراع، حيث يجدون فيهم السند والملجأ والمالذ 
 .ٔ﴿ ُىَو الَِّذي أّيََّدَك بَِنصرِِه َوبِاُلمؤِمِنين ﴾يكونون أقوياء ومنصورون بأنصارىم، 

طاردتهم أو محاصرتهم أو اعتقالهم بهدف إيقاف إن آالم األنصار تتمثل أساسًا في محاوالت األعداء لكشفهم ثم م
 . مدىم للمجاىدين، ألنهم أدركوا أىمية دورىم في المعركة

والبد لهؤالء األنصار أن يستشعروا أىمية ىذا الدور ومدى مساىمتو في مسيرة الجهاد، فال يشعروا بالخوف وليتحملوا 
جاىدون في ساحات المعارك سيان، كل واحد واقف على تبعات نصرتهم من آالم وإحساس بالضيق والحصار، فهم والم

وليستحضر ىؤالء األنصار ما يرجون عند اهلل لتهون أمامهم كل . ثغره المناسب، وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب
ُروا ُأولَِئَك ُىُم الُمؤِمُنوَن َحّقاً، َلُهم ﴿ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِفي َسِبيِل اهلل، َوالَِّذيَن آَووا َوَنصَ . اآلالم والصعاب

ُُ َكرِيم ﴾ ُُ َورِزُق   .َٕمغِفَرُة

وليعلم األنصار أن الذي يقعد ويتقاعس عن نصرة المجاىدين سيتألم أكثر وسيخسر أكثر مما يخسره المجاىدون، ولكن 
تمة على الجميع، واآلالم واآلىات خذالن الحق، فالتضحية والنفقة مح -في أخف الحاالت -في سبيل نصرة الباطل أو 

 .ستطال الجميع، فلتكن في سبيل اهلل، ولنجعلها في خدمة دينو ونصرة أوليائو

 تبعات النصرة

أن تكون من أنصار اهلل ومن أنصار الجهاد في ىذا الزمن معناه أن تتحمل مجموعة  تبعات، ، وقد لخصها الصحابي 
صلى اهلل  –خلو قبل أن يقدم األنصار على إبرام العقد الثقيل مع رسول اهلل خالل تد -رضي اهلل عنو  -أسعد بن زرارة 

رويدًا يا أىل يثرب إنا لم نضرب أكباد اإلبل إال ونحن نعلم أنو رسول اهلل، : "يوم العقبة،  وذلك في قولو –عليو وسلم 
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، فإما أنتم تصبرون وأن تعضكم السيوف، ونهكة األموال واألعراض، وقتل خياركم، مفارقة العرب كافةوأن إخراجو اليوم 
 ".على ذلك فخذوه وأجركم على اهلل، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة، فهو أعذر لكم عند اهلل 

 شروط تحقيق النصر

 توحيد اهلل تعالى قوالً وفعالً 

، فتحقيق التوحيد في  ٖ﴾ رُْكْم َويـُثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا اللَّـَو يَنصُ  ﴿وىو مقتبس من قولو تعالى 
نفوس العباد يعتبر من أولى لبنات البناء اإلسالمي المرتقب، فالنصر والتمكين ال يمكن أن يتنزل على نفوس ال تعرف ربها 

 .وال تدرك حقوق اهلل وال تقوم بواجباتها اتجاه  ربها ودينها

، وقولو تعالى ﴾يـَْنُصرُكمْ  ِإن تَنُصُروا اللَّـوَ  ﴿ال يشركوا بو شيئاً، وىو تجسيد لقولو تعالى فحق اهلل على عباده أن يوحدوه و 
، توحيد هلل في السراء والضراء ، في اليسر والعسر، في السر والعلن، في السفر  ٗ﴾يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهلل﴿

  ٘.﴾ِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَّـِو َربِّ اْلَعاَلِمينَ ِإنَّ َصاَل ُقْل ﴿ والحضر، أي تجسيد أمر اهلل عز وجل 

 ،الصبر على المحنة واالبتالء

َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوا اْلَجنََّة َوَلمَّا يَْأِتُكم مََّثُل  ﴿الطريق رغم الجراحات والحرمان، ويتجلى ذلك في قولو تعالى  ومواصلة 
ُهُم اْلَبْأَساُء َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِلوا َحتَّٰى يـَُقولَ  ۖ   قـَْبِلُكم الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َأاَل ِإنَّ  ۖ   الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُو َمَتٰى َنْصُر اللَّـوِ  مَّسَّتـْ
 .ٙ﴾ َنْصَر اللَّـِو َقرِيبٌ 

لى تحمل أعباء الطريق، ويكون أيضًا مدعاة فضاًل عن أن الصبر على المحن واالبتالءات يُعتبر محكًا للنفس وتقوية لها ع
للصبر على مغريات الطريق والترفع عنها حفاظاً على ىذه المبادئ التي ضحى من أجلها بالغالي والنفيس، وحينما يتم ىذا 

ة على األمر فإن الطائفة المؤمنة تكون أىاًل لنصر اهلل وفتحو المبين، ألنها ستكون أمينة وحافظة لهذه المكتسبات وحريص
 .دوامها وانتشارىا بين الناس

 النفقة في سبيل اهلل بالمال، 

ونحن اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالنفقة في أبواب ، وىو دعامة أساسية يحتاجها الجهاد في كل مراحلو 
ا حقها كاماًل كما الجهاد المتعددة والمختلفة، ومهما أحصينا من مواقع وميادين للدعوة والجهاد فلن نستطيع أن نوفيه

يطلب منا ربنا عز وجل، من أجل ىذا وجب علينا تعويد النفوس وتربيتها على النفقة والتضحية ولو بالقليل ثم التدرج في 
ذلك حتى نحبب إليها فريضة اإلنفاق في سبيل اهلل، فواهلل ما أنفقنا شيئاً إال ونجده يوم القيامة، ثم إن ىذا الدين ال ينتصر 

 .الكالم المعسول بقدر ما ينتصر بالتضحيات المادية والمعنوية التي يقدمها المؤمنون قرباناً لربهم جل وعالباألماني و 

 التضحية بالنفس

 .إن التضحية بالنفس في سبيل نصرة الدين أو الدفاع عن العرض ىي من أعلى مقامات التضحية وىي غاية الجود
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د البيع مع ربو منذ اليوم األول الذي رضي أن يكون مؤمنًا، بيعة ال فهذه النفس أمانة في عنق كل موحد، وىو قد عق
اْلُمْؤِمِنيَن أَنُفَسُهْم ِمْن  ِإنَّ اللََّو اْشتَـَرى ﴿يمكن التراجع عنها إال بإسقاط ىذا اإليمان والعودة إلى الجاىلية من جديد، 

ابقة لألموال ألنها ىي التي تمكن المؤمن من الفوز بالجنة والرضوان ، فجاءت النفس ىنا س ٚ﴾ َوَأْمَواَلُهْم بَِأنَّ َلُهْم اْلَجنَّةَ 
  ٛ﴾فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلونَ  اللَّوِ  يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيلِ ﴿

 النصر غاية ووسيلة

النصر فالزمرة المؤمنة البد أن تحقق صفات اإليمان والتقوى والتوكل على اهلل تعالى والتجرد لو تجردًا كلياً، واعتبار أن 
وسيلة لعبادة اهلل والتقرب إليو قصد نيل رضاه، وليس غاية في حد ذاتو نعبده من دون اهلل، حتى إذا فشلنا في تحقيقو 

 .انقلبنا على أعقابنا

 ِفي ِديِن اللَّـِو َأفْـَواًجاَورَأَْيَت النَّاَس يَْدُخُلوَن  ﴾ٔ﴿ َذا َجاَء َنْصُر اللَّـِو َواْلَفْتحُ إ ﴿ فاهلل تعالى يؤكد ىذه الحقيقة في قولو تعالى

فالغاية من تحقيق النصر ىو أن نمكن لدين اهلل في األرض  ، ٜ﴾ ِإنَُّو َكاَن تـَوَّابًا ۖ   َفَسبِّْح ِبَحْمِد رَبَِّك َواْستَـْغِفْرهُ  ﴾ٕ﴿
انو حتى ال يدخلنا ليدخل الناس فيو فرادى وأفواجاً، وعلينا بعد تحقيق النصر أن نستغفر اهلل ونتواضع لو ونتوب إليو سبح

 .العجب أو الرياء أو شيء من ىذا فتضيع الغايات األساسية من وراء النصر

كما ال يمكن أن تتحول ىذه الغاية إلى صنم يُعبد من دون اهلل يدفعنا إلى التنازل عن بعض ديننا لتحصيل الباقي، فهذا ال 
 أرباعها، فإما يكون الدين كلو هلل وحينئذ يكون ىو يستقيم مع طبيعة ديننا الحنيف، فهو ال يقبل أنصاف الحلول وال

النصر الحقيقي والتمكين الكامل الشامل لشرع اهلل، وإما يكون دين الطاغوت ولو قدموا لنا الكثير من المكتسبات 
 .وأوحوا لنا أننا حققنا نصراً باىراً وفتحاً مبيناً 

 
بحانو أن يكون معو شريك في الملك واألمر، كذلك شأن  النصر، فكما أن اهلل تعالى أغنى الشركاء عن الشرك وال يقبل س

يُن  ﴿ َنٌة َوَيُكوَن الدِّ ، وىذا ىو النصر الحقيقي الذي نتوخاه ونقدم في سبيلو الغالي  ٓٔ﴾ۖ   ُكلُُّو لِلَّـوِ َحتَّٰى اَل َتُكوَن ِفتـْ
 .والنفيس من دمائنا وأموالنا وأىلينا

 ٔٔ﴾ِإنَّ اللَّـَو َلَقِويٌّ َعزِيزٌ  ۖ   هُ َولََينُصَرنَّ اللَّـُو َمن يَنُصرُ ﴿

 :التميز

َيٌة آَمُنوا ﴿: يتمثل في قولو تعالى تميزوا عن قومهم باإليمان باهلل واعتناق عقيدة ، لقد ٕٔ﴾بَِربِِّهْم َوزِْدنَاُىْم ُىًدىِإنَـُّهْم ِفتـْ
ما يؤمن بو المخالفون من حولهم،  التوحيد المخالفة لدين قومهم، مهما كثر من حولهم ومهما قل عددىم ىم في مواجهة

 . فالنفوس المؤمنة تكون قلة في بداية األمر ثم ما تلبث أن تتكاثر وتتجذر في المحيط الذي تتحرك فيو

حينما يلجأ المؤمن إلى ربو ويؤمن بو وحده، وىو في موقف الضعف، فإن اهلل تعالى يقف إلى جانب عبده ليقويو ويثبتو 
 . ه ىدى الثبات واالستقامة على ىدى اإليمانوينير لو الطريق، فيزيد
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لقد تميز الفتية عن قومهم بأن فارقوا دين آبائهم وأجدادىم، ودين قومهم بالرغم من أنهم كانوا من علية القوم، ولم يكن 
 . ينقصهم متاع الحياة الدنيا الذي يتنافس عليو الناس ويتصارعون من أجلو

يير، البد من أن تتميز بعقيدتك وأخالقك وتعامالتك، فذلك بمثابة تأسيس النواة تلك ىي الخطوة األولى في طريق التغ
 . التي سيحوم حولها المؤمنون معك وكل األنصار القادمين

 :التحدي

لكي  -في بداية األمر  -بعد التميز تأتي استفزازات المخالفين لك في العقيدة واالنتماء، فتبدأ سلسلة مواجهات كالمية 
تك وتتنازل عن معتقداتك فتعود إلى ما عليو القوم، ألن في ذلك انتصار لمذىبهم وحفاظ على مكتسباتهم تغير قناعا

واستمرار لسلطتهم، ولكن المؤمن الصادق ال يسعو إال أن يقابل ىذه االستفزازات بتحد صارخ ال يقبل المساومة، وال 
ِإنَّا بـَُراء ِمنُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّو َكَفْرنَا ﴿خالف عقيدتو؛ يترك مجااًل للعودة إلى الوراء، بل ىو إعالن للبراءة مما ي

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاء أَبَداً َحتَّى تـُْؤِمُنوا بِاللَِّو َوْحَدُه  نَـَنا َوبـَيـْ   .ٖٔ﴾ِبُكْم َوبََدا بـَيـْ

قـُُلوبِِهْم ِإْذ قَاُموا فـََقاُلوا رَبُـَّنا َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َلن نَّْدُعَو ِمن َورََبْطَنا َعَلى ﴿ وقد قالها فتية الكهف في مواجهة قومهم
  .ٗٔ﴾اً َلَقْد قـُْلَنا ِإذاً َشَططاً ُدونِِو ِإَله

تثبيت أللوىية اهلل عز وجل وربوبيتو في ىذا الكون ووحدانيتو، ونفي كل شريك معو، ويترتب على ىذا التصريح بالكفر بما 
اه، ويترجم ىذا بالخروج عن القوانين الوضعية وعدم التحاكم إليها، والسعي الحثيث إلزالتها واستبدالها بشريعة اهلل عز سو 

وقد يتولد على ىذا التحدي مجموعة تبعات البد من تحملها والقيام بها على أحسن وجو، مهما كلف ذلك . وجل المنزلة
 . من تضحيات وخسائر

لط بشاشتو القلوب المؤمنة، فإن أصحابها ال يأبهون بما يتبع ذلك، فهم يستمدون قوتهم وثباتهم إن اإليمان حينما يخا
من اهلل عز وجل، ويتقدمون إلى األمام لإلعالن عن ىذا الميالد الجديد، وعن ىذه الحياة الجديدة، ويحاولون نشر ىذا 

م مجرد عبيد، ضعفاء ال يملكون أن يحجبوا ىذا النور النور ليعم في اآلفاق، وىم يعلمون علم اليقين أن الناس من حوله
 . الساطع مهما أوتوا من قوة وبطش وبأس شديد

بل إن صاحب اإليمان يستعلي بإيمانو عن كل الحواجز والعقبات، ويسعى جاىدًا إليصال ىذا النور إلى الناس من حولو، 
لممكنة، وفي حدود طاقتو، لتعبيد طريق الدعوة لمن وحينما يعترض طريقو معترض، فإنو سيحاول إزالتو بكل الوسائل ا

 . يأتي بعده

 :الثبات

لعل أىم ما يميز طريق المؤمن ىو كثرة العقبات واألشواك و تنوعها، مما يحتم على المؤمن أن يكون ذو ىمة عالية وصبر 
  ٘ٔ.األمرعلى قوي ونفس طويل، وىو ما يمكننا جمعو في كلمة واحدة أال وىو الثبات أو االستقامة 
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فاالستقامة درجة أعلى من درجة اإليمان، ألنها تطالب صاحبها أن يكون دائم الطاعة واإلتباع، لما في ذلك من مخالفة 
للهوى واألعراف والقوانين، وما يتبع ذلك من حرمان وأذى وفوات لمصالح مادية عديدة، وىو أمر قاس على النفس، 

 . توفيق من اهلل وتسديديحتاج صاحبها إلى امتالك إرادة قوية، و 

والمؤمن بحاجة إلى االستقامة في اليسر والعسر، حيث أن كثيرًا من الناس يستطيعون تحقيق االستقامة على أمر اهلل في 
حاالت الرخاء والسعة، بينما تراىم يتزعزعون ويرتبكون ويضعفون في حاالت الشدة والضيق، وىي األكثر حضوراً في ىذا 

سالم وأىلو يعيشون تحت حصار شامل ومتواصل من قبل أعداء اهلل، بغية ردىم عن دينهم وفتنتهم الزمان، حيث أن اإل
عن عقيدتهم، وىذا يحتاج منا معشر المسلمين والمؤمنين أن نتسلح بسالح االستقامة والثبات على ديننا مهما اشتد ىذا 

 . الضيق واتسع ىذا الحصار

 :المفاصلة

ْْ لَ َوِإِذ اْعتَـَزْلُتُموُىْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّو فَْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم رَبُُّكم مِّن رَّحمتو ويـُهَ ﴿  . ٙٔ﴾ُكم مِّْن َأْمرُِكم مِّْرَفقاً يِّ

ؤمنون بمجرد انتمائهم فأما المفاصلة الشعورية فيحققها الم. وىي نوعان، مفاصلة معنوية شعورية ومفاصلة حركية مادية
لدين اهلل عز وجل، حيث يهجرون معتقدات القوم وعاداتهم الباطلة، ويعكفون على عبادة اهلل وحده وطاعتو في كل صغيرة 
وكبيرة، كما أنهم يغسلون أفكارىم من كل الشوائب الجاىلية فتصفو وترتقي إلى معالي األمور، ال ىم لها سوى السعي إلى 

 . والقضاء على عبودية البشر للبشر واألىواء تعبيد الناس لربهم

أما المفاصلة المادية الحركية، فتكون باالنتقال من مكان المعصية أو الكفر إلى مكان الطاعة واإليمان، وىذا ما يصطلح 
العودة إلى وتأتي الهجرة كآخر حل للمؤمنين للنجاة بدينهم والحفاظ على عقيدتهم، خوفًا من الفتنة و . عليو شرعًا بالهجرة

 . الكفر بعدما خرجوا منو

إن المفاصلة ضرورة حتمية يحتاجها أصحاب الحق، لكي يتمكنوا من إعداد العدة في أجواء مناسبة، بعيدًا عن أعين 
 . كما أن المفاصلة وسيلة فعالة ألصحاب الحق للتميز و من ثم استقطاب أعضاء جدد لدعوتهم. األعداء

براءة من المجتمع الجاىلي الذي يراد تغييره، ثم ىو إعالن عن بدء عملية التغيير الشاملة تجمع جديد مستقل، وإعالن ال
 . والجذرية

فَْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم رَبُُّكم مِّن ﴿ كما أن عملية المفاصلة تكون دائما مرافقة لمعية اهلل تعالى ومدده وحفظو؛
ْْ َلُكم مِّْن َأْمِر   .ٚٔ﴾ُكم مِّْرَفقاً رَّحمتو ويـَُهيِّ

وكما سبق القول، فإن صورة الكهف تتغير من زمن آلخر بحيث يؤدي دوره المتمثل في الحفاظ على المؤمنين وحمايتهم 
ففي يومنا ىذا يتمثل في ىذه الجماعات المجاىدة التي تتناثر عبر عالمنا اإلسالمي العريض، فهي . من بطش أعدائهم

 . و الفرارون بدينهم، في انتظار انبعاثهم لمقاومة أىل الباطل من حولهمالتي يأوي إليها المجاىدون، أ
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كما أن كهف العصر يتمثل اليوم في ىذه الجبهات الجهادية التي فتحت على أيدي المؤمنين، ولقد أوى إليها المئات إن 
ا اللجوء إلى ىذه الكهوف لم يكن اآلالف من فتية العصر، بعدما انقطعت بهم السبل في أوطانهم وبين أقوامهم، آثرو 

الجهادية فرارًا بدينهم وحفاظًا على عقيدتهم، ولكن أيضًا استجابة لنداء إخوانهم المستضعفين، الذين يرزحون تحت نير 
 . االحتالل الكافر والمرتد

الحق وإبطال  إن الكهوف المعاصرة تعتبر أماكن مثالية لإلعداد الشامل، قبل أن يبعث اهلل ىؤالء الفتية من أجل إحقاق
 . الباطل في عقر ديارىم التي خرجوا منها

وىي تشكل خطرًا كبيرًا وعظيمًا على أىل الباطل، لذلك تراىم ينفقون الجهود المضنية واألموال الطائلة لمنع تدفق فتية 
 . الجهاد إليها، ووضع الحواجز المتنوعة في طريقها

 اإلعداد بالمفاصلة
 

مية لمسيرة الجهاد، وقد تطول ىذه الفترة أو تقصر بحسب نوعية الموطن ونوعية الفئة إن فترة اإلعداد ضرورية وحت
  ٛٔ.المجاىدة كذلك

وخالل فترة اإلعداد يحيط اهلل تعالى عباده بالرعاية الالزمة ويعمي عنهم األبصار حتى تتم إرادتو وقدره على أيدي ىؤالء 
نين دون أن يكشف أمرىم أحد، فإنو سبحانو قادر على حفظ فتية وكما حمى فتية الكهف لمدة ثالثمائة وتسع س. الفتية

 . الجهاد في كل وقت، بالرغم من محاصرتهم وتهجيرىم في األرض على أيدي الطغاة الظالمين

يحيطهم سبحانو بعنايتو الواسعة، إلى حين انبعاثهم من أجل إقامة الحجة على الناس بالجهر بالحق ومقاومة الباطل من 
 . حولهم

لكي  -المعنوية والمادية  -حينما تأتي ساعة الحسم ويأذن اهلل للفتية بالخروج، فإنو سبحانو يهيْ الظروف المناسبة و 
 . يتحقق وعد اهلل تعالى لعباده بالنصر والتمكين

 الثبات على المبادئ نصر
 

ية السائدة، ىو في حد ذاتو نصر كبير إن مجرد الخروج وإعالن البراءة من القيم الجاىلية القائمة والكفر بالقوانين الوضع
 . للقيم اإلسالمية وتمكين لشرع اهلل تعالى في نفوس أصحابو أوالً، ثم في نفوس العديد من األنصار ثانياً 

لقد انتصر فتية الكهف على قومهم حينما تمسكوا وثبتوا على عقيدتهم، وانتصروا على النظام القائم حينما لم يخضعوا 
ا هلل وحده ولو في كهف مظلم منعزل، وىذا لعمري ىو النصر الحقيقي الذي يقهر الطغاة والظالمين في  لقوانينو، وخضعو 

 . كل زمان
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وحينما يعجز الظالمون عن تركيع أىل الحق ألىوائهم وشرائعهم، فإنهم يلجأون إلى أساليب التخويف والترىيب من تهجير 
جل وعال يأبى إال أن يتم نوره ويعلي كلمتو ويهلك عدوه بأيدي وسجن وتقتيل، عسى أن يحققوا أىدافهم، ولكن اهلل 

 . المؤمنين

وىكذا ينتصر فتية الكهف على رجاالت القصر، وكذلك ينتصر فتية كهف العصر حتى وىم في سجون الظالمين،  ولم 
راً، وال استطاعوا أن يوقفوا تنفع ىؤالء الظالمين حصونهم وال عتادىم في مواجهة فتية آمنوا بربهم فزادىم تقوى وثباتاً وصب

مسيرة اإليمان بالرغم من غياب أصحابها عن الساحة، ليعلم أىل الحق أن اهلل ناصرىم وناشر دعوتو في النفوس لمجرد 
 . ثبات أصحابها عليها

 الشهادة والسجن انتصار
 

م، أو بالتعبير القرآني الدقيق، لقد طالت مدة غياب فتية الكهف مثاًل  عن الساحة، وكانت ىذه الغيبة بمثابة وفاة له
شهادة في سبيل اهلل، تركوا وراءىم مواقف إيمانية عالية، أثرت في الناس من بعدىم، وتدارسوا سيرتهم جياًل بعد جيل، 

 . حتى تحولوا إلى رموز للحق، وبعث اهلل تعالى من حمل رسالتهم وسار على نهجهم حتى أحق اهلل الحق وأبطل الباطل

أمر الشهداء، أحياء بين الناس بسيرتهم ومواقفهم حتى وإن غابوا بأجسادىم، كما يكون أمر السجناء وىكذا يكون 
والمعتقلين كذلك، فالثبات على الحق واالستقامة على المنهج كفيالن بنشر الدعوة والتأثير في الناس ولو كان الداعية 

 . غائباً عن الساحة

 ميزات فتية الصف

ن العتاد الذي يستعملو فتية الصف في ىذا العصر، إضافة إلى رأس األمر وذروة سنام ىذا وإن كان الكهف يدخل ضم
الدين، وىو الجهاد بالمال والنفس، وىو ما يسميو األعداء باإلرىاب، نظرًا لما يمثلو من مخاطر آنية ومستقبلية على 

 . مبادئو ومشاريعو وخططو

راع بين الحق والباطل، ومفرق الطرق بين الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية فالجهاد يعتبر اليوم نقطة القوة في معترك الص
وبين باقي الفرق المبتدعة، ولهذا نجد كل ىذا اإلصرار لدى الذين كفروا لينسخوه نسخًا وينزعونو نزعًا من قلوب 

دَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َلْو تـَْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوأَ ﴿المسلمين،  َُ َلًة َواِحَدةً َو   ٜٔ﴾ْمِتَعِتُكْم فـََيِميُلوَن َعَلْيُكم مَّيـْ

وال غرابة أن يبدأ أعداؤنا بقلب األسماء وإخراج الجهاد عن مفهومو الحقيقي، فيسمونو إرىابًا وعنفًا واعتداءاً، بينما 
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا َىْل ﴿القرآن الكريم يسميو بالتجارة التي لن تبور، وبالتجارة التي تنجي أصحابها من عذاب جهنم 

  ٕٓ﴾لَِّو بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكمْ َأُدلُُّكْم َعَلى ِتَجارٍَة تُنِجيُكم مِّْن َعَذاٍب أَلِيٍم ، تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّو َوَرُسوِلِو َوُتَجاِىُدوَن ِفي َسِبيِل ال

ففتية الكهف لم يكن لديهم نصير سوى  لكهف ىي األنصار؛السمة البارزة األخرى التي يتميز بها فتية الصف عن فتية ا
فكانت مهمتهم ىو التميز عن قومهم بإعالن العبودية الحقيقية هلل عز وجل  ،﴾نِْعَم اْلَمْوَلى َونِْعَم النَِّصيرُ ﴿اهلل تعالى 
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َيٌة آَمُنوا ِبَربِّ ﴿واعتزال قومهم وإعالن العداء والبراءة من معبوداتهم  ِهْم َوزِْدنَاُىْم ُىًدى، َورَبَْطَنا َعَلى قـُُلوبِِهْم ِإْذ قَاُموا ِإنَـُّهْم ِفتـْ
قـَْوُمَنا اتََّخُذوا ِمن ُدونِِو آِلَهًة لَّْواَل فـََقاُلوا رَبُـَّنا َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َلن نَّْدُعَو ِمن ُدونِِو ِإَلهًا َلَقْد قـُْلَنا ِإذًا َشَططًا ، َىُؤاَلء 

  ٕٔ﴾افْـتَـَرى َعَلى اللَِّو َكِذباً  َلْيِهم ِبُسْلطَاٍن بـَيٍِّن َفَمْن َأْظَلُم ِممَّنِ يَْأُتوَن عَ 

َوِإِذ ﴿فكانت نصرة اهلل لهم ورحمتو ومدده تتجلى في ىدايتهم إلى الكهف، ليحافظوا عل عقيدتهم وينتصروا على قومهم 
ْْ َلُكم مِّْن َأْمرُِكم مِّْرَفقاً اْعتَـَزْلُتُموُىْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّو فَْأُووا إِ  وضرب  .ٕٕ﴾َلى اْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم رَبُُّكم مِّن رَّحمتو ويـَُهيِّ

َيُة ﴿اهلل على آذانهم فلم يستطع قومهم أن يفتنوىم عن دينهم، فكان ىذا ىو النصر األكبر والفوز األعظم  ِإْذ َأَوى اْلِفتـْ
ْْ لََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشداً ِإَلى اْلَكْهِف فـََقاُلوا رَبَـَّنا آ   .ٖٕ﴾ِفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدداً  َفَضَربـَْنا َعَلى آَذانِِهمْ ، تَِنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة َوَىيِّ

ى ِبَربَِّك َىاِدياً وََكفَ ﴿لى جانب الناصر والنصير األعظم أما فتية الصف فلهم أنصار من البشر وآخرون من المالئكة إ
فوجود األنصار إلى جانب  .ٕٗ﴾يَا أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكونوا أَنَصاَر اللَّوِ ﴿فنجد النداء الرباني في آخر السورة  .﴾َوَنِصيراً 

ُىَو الَِّذَي أَيََّدَك بَِنْصرِِه ﴿الرسل والدعاة ىو بمثابة الحجة عل الخلق، وىم الذين يحقق اهلل بهم النصر والتمكين لدينو 
َكَما قَاَل ِعيَسى   ﴿وىي سنة اهلل في الدعوات من قبل  ،ٕ٘﴾اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتالِ يَا أَيُـَّها النَِّبيُّ َحرِِّض  ﴿، ﴾ َوبِاْلُمْؤِمِنينَ 

مِّن بَِني ِإْسَرائِيَل وََكَفَرت طَّائَِفٌة فَأَيَّْدنَا َفٌة اْبُن َمْريََم لِْلَحَوارِيِّيَن َمْن أَنَصاِري ِإَلى اللَِّو قَاَل اْلَحَوارِيُّوَن َنْحُن أَنَصاُر اللَِّو َفَآَمَنت طَّائِ 
 ٕٙ﴾وِِّىْم فََأْصَبُحوا ظَاِىرِينَ الَِّذيَن َآَمُنوا َعَلى َعدُ 

ومن دواعي وجود األنصار للدعوات، كون المعركة تتخذ أشكااًل مختلفة ومتشعبة، وتتمثل في جبهات عديدة ومعقدة ، 
ففتية الصف اليوم يواجهون العالم بأسره، بكل ما فيو ومن فيو، . عديد من الكفاءاتتتطلب الكثير من االختصاصات، وال

جبهات عديدة ومتنوعة، ومعارك نوعية تتطلب جنودًا وأنصارًا مؤىلين كيفًا وكماً، وىو ما يدعو إليو األمر الرباني الخالد 
 ٕٚ﴾ِو َعْدوَّ الّلِو َوَعُدوَُّكمْ اْلَخْيِل تـُْرِىُبوَن بِ  َوَأِعدُّوْا َلُهم مَّا اْسَتَطْعُتم مِّن قـُوٍَّة َوِمن رِّبَاطِ ﴿

ولو أننا آثرنا القعود وانتظار ما ستسفر عنو الحرب الدائرة بين فتية الصف وأىل الباطل، فلسوف نحكم على أنفسنا 
باعتزال المعركة  -قليًا شرعيًا كان أم ع -بالهزيمة والدمار في الدنيا، وبالخسارة والبوار يوم القيامة ، إذ ال عذر لنا 

واجتناب الصدام مع أىل الباطل، ولن نرضى ألنفسنا أن نكون أقل من حواريي عيسى بن مريم عليو الصالة والسالم، واهلل 
َهْوَن َعِن اْلُمن﴿تعالى يمدحنا في قولو تعالى  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ  ،ٕٛ﴾ُنوَن بِالّلوِ َكِر َوتـُْؤمِ ُكنُتْم َخيـْ

وىل ىناك منكر أكبر من وجود ! فهل ىناك معروف أكبر وأعظم من محاربة الباطل والوقوف إلى جانب ىؤالء الفتية؟
 ! الباطل والكفر في عقر دارنا ومن قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس ومن إخراج المؤمنين وفتنتهم عن دينهم؟

في  -يا ترى لو وقفنا موقف المتفرج القاعد المترقب لنتيجة المعركة؟ ومـاذا سنخسـر  -ن الدنيا في ميزا -ماذا سنربح 
 !لو دخلنا المعركة كأنصار لهذه الفئة المنصورة، وىم فتية الصف السائرين على درب فتية الكهف؟ -ميزان اهلل 

 وتليها الحلقة السابعة" عصارة الكالم"وبو تمت الحلقة السادسة من 
 .ن كان في العمر بقية ومن اهلل الهدايةإ
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